
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN HOÀI HƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
         

        Số:        /UBND-TH                     Hoài Nhơn, ngày      tháng      năm 2020. 
 V/v quản lý, sử dụng vỉa hè 

 các tuyến đường giao thông  

       trên địa bàn huyện. 

 

                                              Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực và từ nhiều nguồn vốn, UBND huyện 

và các xã, thị trấn đã từng bước đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị 

trên địa bàn như đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng các tuyến đường, xây dựng 

hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè, trồng cây xanh… tạo được môi 

trường, cảnh quang đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.  

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường, lắp đặt biển hiệu, 

biển quảng cáo và sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông của các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn các xã, thị trấn chưa được quản lý chặt chẽ và thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của 

Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 

04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. 

 Nhằm thực hiện tốt các quy định trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có các tuyến đường đã và đang đầu tư 

xây dựng vỉa hè tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện 

treo biển hiệu, biển quảng cáo, sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông không 

đúng quy định để biết thực hiện; phối hợp với Phòng văn hóa - Thông tin, Đội 

Quản lý trật tự đô thị tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm 

không chấp hành đúng quy định. 

2. Giao phòng Quản lý đô thị hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện và báo cáo kịp thời UBND huyện những phát sinh, vướng mắc để 

chỉ đạo thực hiện. 

Đề nghị chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLĐT, VHTT (t/h); 

- Đội QLTTĐT (t/h); 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Đẹp 
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